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  الرحيم الرحمن هللابسم 

 (والخبائث الخبث من باهلل اعوذ الرجيم الشيطان من باهلل اعوذ)

 ......... قصه

 (عائده ارواح)

 (مجدى احمد)

 

 

 ( الشهيره جملتى) 

 النفس تحدى اجل من ولكن خطير امر المخفى العالم وراء البحث 

 .الموت اعتاب على االن نحن والفضول

  هى ولكن المكان  هذا الى قدامى توصلنى ان فيوم اعهد لم

 .الطريق هذا لى اخترت من هى الحياه

 !!! نبدا هيا

 الو-

 الو=

  محمد يا ازيك-

 هلل الحمد=

  انت اين

 .  حاجه محتاج صديقى يا البيت فى انا

 الرياض طريق على مرميه جثه في بسرعه، تعالى ايوه

 بسرعه، تعالى فا 



  الطريق مسافه حاضر

 .  هناك الى بسرعه ذهب

 مسرعا وصلت و

 ؟ معى يتحدث كان الذى من اعرفكم نسيت

  فى ايضا زميلي و الدراسه ومن الصغر من صديقي هو محمد

 اصدقائى اعز و اخي وهو عمل

 

 شخص اي على دليل اي على احصل فلم الجريمه هذه فى حققت

 .به مشتبه

 احد اى  عليها يتعرف لكى الجريد بعض في الجثه صور نشرنه 

 من يعرف لى شخص اى جاء او ، احد يتصل لم ولكن ، اهلها من

 .هى

 . مجهول ضد القضيه وانكتبت

 .القضيه هذه ونغلقت

 .البيت فى جالس كونت بينما سنتين مرور وبعد

   هاتفى؟ رن

 . وقال  العمل فى رائيسى من اتصال كان

  الو-

  سيدي نعم الو=

 . منه وتحقق اذهب الياسمين قريه قرب جثه في -

  سيدي حاضر=

  الحادث لمكان ذهبت



 ، سنوات 01 ال عمرها اليتجاوز صغيره بنت عباره الحادث كان

  مثل ، غريبه جسدها على رموز يوجد وكان ، الطريق على ملقى

 ومكتوبه غريبه كمان كلمات وفي مقلوب صليب و جمجمه و عين

 . الدم با

 التي الدماء من عينه واخذنا الجثه لتشريح المستشفى الى اخذنها

 جسدها على الغريبه الكلمات به كتبت

 ؟.الصددددمه هنا وكانت

 نفسه الدم ان

 ��.الرياض طريق على سنتين قبل لقيناه الذى الولد جثه دم

  القضيه اكشف بدائت فا

 .فيه وتمعنت القضيه فى التحقيق بدات

 !!!!.احد على دليل اليوجد ايضا المره هذه بس

 .مجهول ضد القضيه فيه كتبت الذى الثانيه المره وهذه

 

  نيام واطفالى زوجتى فوجد للبيت ورجعت

 صرخه على صحيت ولكن ، ونمت الوساده على رائسي وضعت

 . جدا مفزعه

  والرعب الفزعه من يتوقف ياكدا وقلب مفزوعا استيقظ

 .انفجعت الغرفه زاويا من زاويه في بنت ورايت

 .جدا سريعه قلبى دقات جدا شديد بخوف اليها ذهبت 

 !!!!!!!!انتى؟ من  لها قولت

 . رائسها رفعت



 ......! ميته وجدنها التى البنت انها الصدددمه فكانت

 ®الخلف الى وارجعت اتفزعت. ايضا الولد ظهر فجاااه

 : واحد بصوت لي  قالوا

 !!!.قتلنا الي با لنا تاتى بشرط؟ بس هنئذيك  مش تخاف ال -

 .قتلكم من اعرف ال وانا ازاى= 

 نساعدك سوف -

 وزوجتك االثنين اطفالك نقتل راح رفضت لو بس

 . زوجتى و اطفالي من تقربوا ال بس هساعدكم ال ال=

  تساعدنا  يبقا -

 (قتلهم باالذى لهم اتى ان طلبهم على وافقت)

 قاتلكم الي فين هلقى -

 . اجسدنا فيه وجدت الي للمكان اذهب= 

 .الياسمين قريه -

 ومحدش سنه 041 من محجوره قريه الياسمين قريه فكره على)

 انها وبيقول جوه ومشعوذين ساحره فيها انا بيقول زمان من دخلها

 (البشر قبل من ومهجوره الجن قبل من مسكونه

 هناك كدا فيكم عمل اللى ومين 

( جدا مرعب صوت بيطلع كان بعض مع بيتكلم كانو والبنت الولد)

 وقالو(. جدا سريعه مازلت قلبى دقات. )

 احنا و للجن قرابين ويقدمهم االطفال بيأخذ كان ساحر واحد في -

 . الليل حتى. القريه جنب بنلعب كنا

 �� وقتلنا اخذنا و الساحر ظهر فجاااه



 .اروحنا با يحتفظ الساحر هذا و

 السحر كتب اقوه من هذا فا السليماني الخاتم اسمه كتاب فى

 . الجن وتحضير

 ذلك نعذب سوف وا اروحنا هتتحرر  الكتاب هذا حرقت اذا فا

 ....الساحر

  الساحر هذا اين و= 

  ه011 سنه الساحر توفى -

 . ورماكم.قتلكم اللى مين اومال مات ازاى= 

 .فيها حقق محدش بس قديمه الجريمه هذه -

 .محبوسه لسه اروحنا ولكن جثثنه دى لقتوها الي الجثث 

 وناخد جديد من القضيه تفتحوه علشان جثثنا نظهر ان قرارنه فا

 .حقنا

 .بتاكيد اساعدكم راح= 

 .هيشوفنا غيرك احد ال ولكن هتشوفنا خطوه كل فى معك هنكون -

 اجمع وممكن الياسمين قريه عن معلومات وهجمع بكره من هبدا= 

  الساحر عن معلومات

 (؟ الساحر اسم ما تعرفوا هل)منى بصوت:سوال

 (ميمون)  واحد صوتا فى -

 ! والبنت الولد اختفياء

  الغرفه فى اخره مره الهدوء وبدا تدريجيا قلبى دقات قله

 !!! زوجتى تستيقظ لم لماذا ولكن

 ؟ الصوت هذا سمعت الذى فقط انا من هل



)   هو من اعرف لكى بمفردى جديد من التحقيق فى ابدا سوف

 ؟؟( ميمون

 ...العمل الى وذهبت واستيقظت نمت

 ؟ الياسمين قريه عن اكتر المعلومات جمع فى بدات

 

 الياسمين قريه

  كانت الطيبه با اهلها يتميز كان الذى الجميله القرى احد كانت

 الطبيعه الى ينظرو لكى الخارج من االشخاص اليه ياتى القريه هذه

 !؟ ولكن بها الموجوده الخالبه

 كان ومشعوذ ساحر كان( ميمون) عليه يطلق شخص هناك كان

 المنظر بشع رجل كان للجن قرابين االطفال يستخدم

 المشاكل من الناس حياه فى يفسد كان اللحيه كثيف الوجه اسود

 من العديد يمتلك كان االمور ذلك من وغيرها واالسريه الزوجيه

 مثل؟ الجن وتحضير السحر كتب اكبر

 فى والمرجان اللؤلؤ - السليمانى الخاتم - الكبرى المعارف شمس)

 الساحر ذلك والجن السحر كتب من والعديد(  والجان الجن تحضير

 !! بشعه بطريقه ويقتلهم االطفال يخطف كان

 الساحر تلك على دليل اى اثبت قبل من الشرطه تسطتيع لم

 .الساحر على دليل اى يخفى كان الجن ان بسبب

 الساحر؟ قتل كيف

 القريه شيوخ و الياسمين قريه اهل اجتمع عندما الساحر مات

 ذلك الى االمر ينتهى لم ولكن الساحر قتل تم قد وبالفعل قتله على

 الجن؟ من الساحر خدام جميع قام الساحر قتل بمجرد فى



 قريه واالن القريه من الجميع هرب وقد القريه اهل من االنتقام با

 ولكن البشر قبل من مهجوره واالن الجن يسكنها قريه الياسمين

 ... الجن  الجن  الجن قبل من محجوره ليس

 الياسمين قريه عن عرفتها التى المعلومات جميع كانت هذه

 . رحلتى ابدا سوف والن

 ! نعم انتظارهم فى كونت البيت الى ذهبت

 حد ياتى لم ولكن

 ابدا لكى االدوات تجهيز فى بدات استيقظت و النوم الى ذهبت

 ؟ الحقيبه فى احتاجه شى كل وضعت رحلتى

  العسكر من احد اى اخذ لم الياسمين قريه  الى هيا واالن

  وذهبت السياره اخذت هناك الى بمفردى ذهبت معى

 

 !!!!الياسمين قريه الى وصلت

 تخطيتوها ولكن طريقى فى العاقه السلوك بعض يوجد كان

  جسدى فى صارت جدا غربيه رعشه دخول بمجرد ودخلت

 فى كانت التى االشجار وسط طريقى واكملت اخاف لم ولكن

 .القريه

 المكان جميع امتالت  جدا مفزعه صرخه صوت وفجاااااه

 !الرعبببب اصبنى

 !!!!! بمفردى انا فا

  البشرى ايها هنا الى بك اتا الذى ما:  يقول مجهول صوت

  شى اجل من هنا الى جات:  بصعوبه يخرج ضعيف بصوت انا



 انت من

 المسلمين من جن انى ولو للبشر بمكان ليس هذه: المجهول الصوت

 ، هنا من الخروج عليك وعذاب جحيم فى االن لكونت ،

 +حذرتك انا حاال

 الخاتم)يسمى كتاب عن ابحث لكى هنا الى جات انا ارجوك:انا

 ، عائلتى حيات على يقضى سوف الكتاب اجد لم وان( السليمانى

  سعدنى ارجوكى

  ال ال ال السليمانى الخاتم كتاب:  المجهول الصوت

 (ميمون) لدى يوجد انه

 طريقى اكمل سوف اترجع لن انا عائلتى تموت سوف ولكن:انا 

  بعيد من نظرت طريقى اكملت المجهول الصوت احتفاء

 ، غيره منزل اى يكن ولم ، مهجور انه شكله من عارفت منزل الى

 . وصلت هناك ذهبت

 ولكن قلبى دق بمفرده انفتح ولكن مغلق فكان البيت باب الى

 .ادخل سوف

 من ارتعب  الملوك كرسى يشبه كرسى على جالس شخص رايت

 (ميمون) انه عرفت اني ال لماذا منظره

 معطف يرتدى وكان  كثيفه لحيه ذو الوجه اسود فكان شكله من

 .الوسطه القرون فى اروبا ملوك يرتديه ما يشبه

  عني اتبحث: لي قال

 الساحر المعتوه ذلك من اخاف ال فأن والشجاعه قوتى جمعت

 ©ربى اللى احد من اخاف وال شرطه ضابط انا والمشعوذ

  ياميت عنك ابحث انا نعم: له قولت



 مجرد انهم االطفال كالم سمعت هل ميت اني لك قال ومن:ميمون

 . اطفال

  يدى على يكون سوف موتك فأن ميت غير كونت ان: انا

 هههه؟ الضحك فى بدا:ميمون

  بيضحك الذى ما:انا

 اغضب عندما انا الفتى ايوها اسمع وقال الضحكات قطع: ميمون

 اريكا ان قبل هنا من تخرج ولن امامى الوقوف يستطيع احد ال

 بعينك الجحيم

 (صولجان يا)

 مره اول لى كائن كان( الصولجان) اسم على الساحر نداء بمجرد

 هذه؟ مثل االرض على يوجد هل هذا مثل احد ارى

 .الخوف  من جدا ارتعش كدا سرعيه قلبى دقات الحركه استطيع ال

  ايجابه منك اريد اجبنى ؟ تفعل سوف ماذا مكانى انت لو لك سوال 

 

 هو وما الصولجان؟ على الساحر نداء عند معى حدث الذى ما

 معى؟ يكون سوف انهم قال  الذى االطفال هم واين الصولجان؟

 ؟ انا ومن

 

 

 

 من انا ؟

 الشرطه فى ومحقق ضابط الرحمن عبد محمد انا



(  وبنت ولد)  لدى متزوج عاما وعشرون ثمانيه العمر من ابلغ

 .شى اى من جدا عليهم اخاف ونور يوسف

 

 ولكن البشر مثل جسد له شخص جدا مخيف شخص الصولجان

)  الساحر يشبه وجه  يصدق ال بشكل القامه طويل جدا ضخم

 مكان يوجد.................... حمراء عيونه الوجه اسود(  ميمون

  البشر لحيه

  هذا ما الخوف من ارتجف انا الشيطانيه القرون تشبه قرون

  اتركنى ارجوك عائلتى انقاذ اريد انا اتركنى شى افعل لم انا

 ماهذا تماما قلبى توقف ان تاكد وجهى  اتجاه منه عنيفه صرخه

 .الزلزال كا صرخته صوت

 ؟(  ميمون)  الساحر لي قال 

 .  سخيفه ضحكه ههههه تخاف ال انت

 . تريد ما لك وسأفعل اتركنى ارجوك: له قولت

 . الشديد الخوف من يقف يكاد قلبى الموقف شده من ابكى بدات

 هل الجواب منك اريد اجبنى!! ؟ مكانى كونت لو ستفعل ماذا

 .......... انقاذهم فى مثلى تحاول اما خطر فى عائلتك ستترك

  مرتفع بصوت عالى بصوت تصرخ اشياء صوت سمعت ولكن

  الصرخات فى تزيد االصوت و الساحر بجانب الكتاب رايت

 الحرب ليس يقول وهو الساحر اسمع انا فا نعم حرب هناك ان يبدو

 انا المهم......... المهم من ليس ولكن االن الحرب يعنى ماذا االن

................................  فورا هنا من واخرج الكتاب اخذ

 هذه الكتاب عن بعيد يقف الساحر ان با موقف استغليت وباالفعل

 الصولجان رانى ولكن ، الكتاب واخذت هناك الى ذهبت اللحظه



 مكان فى تخشبت هنا ، اتجاهى فى يجرى واتا ، منه مرعبه نظره

 طريق اوقف شى هناك ولكن ، علي ينقض ان انتظر فى وانا

 وتعلو تعلو واالصوات الخرج الى مسرعا ذهبت ، عنى الصولجان

 نظرتو الكتاب ومعى البيت من خرجت حتى اجرى وانا ،  وتعلو

 تنهش النارا يحترق البيت نعم يحترق البيت اخره مره البيت الى

  البيت فااكلت تاكل ان وتريد جائعه وكانه البيت فى

 وتعلو تعلو الصرخات اصوت اسمع وانا السياره الى مسرعا ذهبت

 الى وصلت حتى مسرعا اجرى اتجاهى فى إتياه انها اشعر وان

 ......... البيت الى وذهبت السياره وركبت  السياره

 وانا المجنون زاى خرجت البيت فى حد مفيش واوالد زوجتى اين

 فى مرتفع بصوت لزوجتى قولت جاءو لقد هلل حمد عنهم ابحث

 ..اهتم لم ولكن..  لى الناس بعض من نظره( كونتى اين)  الشارع

  عليهم خوفا هذا من اكتر لفعلو مكانى كانو انهم لو

 جلسنا كونت يطلعو حتى انتظرتهم البيت دخلت فوق الى ذهبت

 . كرسى على

 ؟؟؟!!! الشديد الفزع اصبنى امامى جالس شخص رايت فجاه

 ........... تماما البشر يشبه الوجه ابيض كان جميل شكله لكن

 .......... السالمه على هلل حمد:  قائال الي تحدث ؟؟؟ انت من

 تحدث الذى المسلم الجن صوت انه جيدا الصوت هذه اعرف انا

 قريه فى معى تحدث من انت نعم له قولت الياسمين قريه فى معى

 ......الياسمين

 فى اعيش المسلمين من جن عبدهللا اسمى انا:  انا:  نعم: لى قال

 الياسمين قريه



 ذلك فعل من هو(ميمون) الساحر ولكن البشر با مليئه كانت القريه

 فى المسلمين الجن لل رئيس انا القريه من واخرجهم البشر واخافا

 ...... القريه تدخل انا حذرتك القريه الى جات عندما القريه هذه

 منك طلب(  الساحر ميمون) على الحرب يوم كان اليوم هذا ان ال

 .اليوم نحارب انا لزما كان ولكن الطريق اكملت ولكن تخرج ان

 المسلمين؟؟؟ جن من معى كانو الذى جميع من طلبت

 كان عندما ، الفعل وبا منه تخرج ان قبل البيت اليحرقو ان

 الصرخات كانت ثم ، اوقفته من انا عليك ينقض سوف الصولجان

 البيت حرق تم ، ،ثم  منها احميك كونت وانا عليك كانت كلها هذه

 . امان فى كونت وانت

 ؟ واحد لطلب ليك جيت انا

 من فيها للعيش اخره مره الياسمين قريه الى البشر تعيد ان وهو

 . جديد

 العباده فى تماما مثلكم الشر الجن وفينا الخير الجن فنيا مثلكم نحن

 . اخر دين يعبد من وهناك هللا نعبد

  دائما مخيفه مخلوقات متوحشه كائنات اننا دائما تنظروا لماذا

 .الكريم القران فى يقول تعالى  هللا

 وجل عز ايضا ويقول( ليعبدون اال واالنس الجن وماخلقت)

 عجبا قرآنا سمعنا إنا فقالو الجن من نفر استمع انه إلي اوحى قل)

 (..........احدا بربنا نشرك ولن به فامنا الرشد الى يهدى

 العظيم هللا صدق

 من ويوجد االسالم دين يعبد من يوجد مثلكم نحن على يدل هذا

 ...........................................اخر دين يعبد

 .االصالح ونريد  دائما الفساد نحارب نحن



 .لك اقوله ما فهمت قد تكون ان ارجو.  للجميع الخير ونريد

 .عائلتك لى الباب والفتح اذهب هى

 سالم.  #  خير_على_اشوفك#

 . المسلم الجن اختفا

 تقول وكانت واوالدى زوجتى كانت افتح لى ذهبت. يرن الجرس

  ايه وال نمت انت( ساعتين) بقالى الجرس برن انا.  لى

 .البيت فى مكتبى الى ذهبت. كالمها الى انتبه لم

 الداخل من قلبى بصفاء احسيت( السليمانى الخاتم)كتاب واحرقت

 . الكتاب هذا احرقت عندما

 . لي المسلم الجن كالم فى افكر مزلت انا

 متوحشه كائنات الجن ان نقول دائما نحن لماذا صحيح كالم فعال

  الخير لديهم تمام مثال هم لماذا مخيفه كائنات

  الشر ولديهم

  اخر دين يعبد من ايضا ومنهم االسالم يعبد من منهم مثلنا يعشون

 بل فقط لنا ليس  وسلم عليه هللا صلى الكريم رسولنا جاء عندما

 (ايضا والجن للبشر)

 .العباده حق هللا تعبد دمتا ما الجن من االتخافو عليكم

 .... باالقران جد ضعيف  مسلم الغير الجن فا

 .......... لكم وصلت قد الرساله تكون ياريت

 ....... كمان وافضل هى كما عادت لقد حياتى

 ( .......عائده ارواح) مع قصتى نهايه الى وصلت قد هنا الى

 ( عائده اراوح) قصه  انتهت قد  تكون بكدا
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